
TEMAT: Przechowywanie i utrwalanie mięsa. 

1. Parametry procesów technologicznych w trakcie sporządzania potraw                     

z mięsa. 

2. Zasady przechowywania mięsa i jego przetworów. 

3. Metody utrwalania mięsa: 

 krótki okres przechowywania 

 długi okres przechowywania 

 

W zeszycie przedmiotowym –  zrób notatkę ( rozwiń podane powyżej 

punkty- str.181- 183 ) 

 

 

TEMAT: Podroby i produkty uboczne                                                                                       
 

1.Podroby są to jadalne produkty uboczne otrzymane podczas uboju zwierząt rzeźnych. 

2.Wartość odżywcza podrobów jest podobna do wartości odżywczej mięsa zwierząt 

rzeźnych, a niektórych nawet wyższa. Zawierają one wysokowartościowe białka, lepiej 

przyswajalne składniki mineralne, substancje wyciągowe. Jednak ich wykorzystanie w 

żywieniu, a szczególnie dla osób chorych jest ograniczone ze względu na dużą ilość 
cholesterolu. 

3.Należą do produktów szybko psujących się, gdyż zawierają dużo wody i krwi. 

            Przechowywanie dłuższy okres jest niewskazane, gdyż może doprowadzić do zatruć 
            pokarmowych.                                                                                                                                                                    

4.  Podroby dzieli się na cztery klasy:                                                                                                                                     

a) wątroby, mózgi,                                                                                                                                             

b) nerki, serca, ozory,                                                                                                                                              

c) płuca, żołądki, śledziony,                                                                                                                                  

d) wymiona, głowy, nogi, ogony. 

 wątroba –zawiera wysokowartościowe białko, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach,                     

z grupy B, składniki mineralne, np.: żelazo.                                                                                                  

*nerki –zawierają dużo witamin z grupy B. 

 *mózg –zawiera składniki mineralne, np.: magnez, fosfor. W 100 g mózgu znajduje 

się 2500 mg cholesterolu i ok. 10,6 g tłuszczu.                                                                                                                              

*płuca –zawierają wapń.                                                                                                                                                                                                               

*ozory –są surowcami cenionymi pod względem kulinarnym zwłaszcza ozory cielęce. 

 *śledziona –zawiera dużo wapnia.                                                                                                       

*wymiona – są gruczołem mlecznym; zawierają pewną ilość elastyny i kolagenu.                              

*nogi – są zbudowane w większej części z tkanki łącznej. 

 *głowy – zawierają małe ilości mięśni i dużo tkanki łącznej, ścięgien; posiadają małą 
wartość odżywczą.                                                                                                                                  

*ogony – zawierają mało mięśni i dużo tkanki łącznej. 



 5.Do produktów ubocznych jadalnych zalicza się również krew spożywczą, kości                                      

przeznaczone do gotowania bulionów, chrząstki, a także jelita i inne części przewodu 

pokarmowego. 

   

  Praca domowa  

Odpowiedz na pytanie : Co to jest MOM ? ( str. 184 ) 

 

 

TEMAT: Dojrzewanie mięsa                       
 
                                                          
 

        Mięso po uboju nie nadaje się do spożycia. Wyroby sporządzone z takiego mięsa byłyby 

twarde, łykowate i niesmaczne a wywar z takiego mięsa byłby mętny. Pozostawia się więc 

mięso w chłodni, aby nastąpiły w nim zmiany prowadzące do wytworzenia korzystnych cech 

organoleptycznych. Zmiany składają się z dwóch etapów: stężenia pośmiertnego 

i dojrzewania mięsa. 

Stężenie pośmiertne trwa 1–4 dni, w wyniku przerwania procesów życiowych znajdujący 

się w tkankach glikogen rozkłada się na kwas mlekowy wchłaniany przez włókna 

mięśniowe. 

Włókna kurczą się, usztywniając tkankę, która staje się nieelastyczna, sucha na przekroju 

i pozbawiona zapachu. Bezpośrednio po ustąpieniu stężenia pośmiertnego mięso staje się 
elastyczne, zanika przykry zapach, poprawia się smak i strawność mięsa, ale nie osiąga ono 

jeszcze najlepszych cech organoleptycznych. 

Dojrzewanie mięsa zachodzi po ustąpieniu stężenia pośmiertnego i polega na 

enzymatycznym rozkładzie białek w środowisku kwaśnym, jakie stwarza obecny w mięśniach 

kwas mlekowy. Czas dojrzewania może trwać kilka tygodni i nie może być przedłużany, 

gdyż mięso staje się dobrym podłożem do rozwoju drobnoustrojów, zwłaszcza bakterii 

gnilnych (rozpad autolityczny   . 

Dojrzałe mięso jest kruche, soczyste, ma przyjemny zapach. 

 

Zapoznaj się ze schematem Ryc,14.3 ( podręcznik na str.185) 

 

Serdecznie pozdrawiam 

M. Zimna 


